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 التمكني النفسي يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية 
 لدى املعلمني 

Psychological Empowerment in the light of some 

Demographic Variables Among Teachers 
 إعــــــــــــــــــــــــــــداد 

 أحمد محمد أحمد أبوحسن 
 

 أ.م.د/ عائشة علي رف للا  أ.م.د/ نوره محمد طه
 لصحة النفسية المساعد أستاذ ا

 كلية التربية للطفولة المبكرة  
 جامعة الفيوم                                            

 أستاذ علم النفس التربوي المساعد
 كلية التربية_ جامعة الفيوم 

 
 ملخص البحث

المعلمين          لدى  النفسي  التمكين  مستوى  في  الفروق  تعرف  إلى  البحث  هدف 
المتغيرات   ببعض  بعض  ضوء  في  الفيوم  بمحافظة  والتعليم  التربية  مديرية  مدارس 

)معلم   كالنوع  لدى    –الديموجرافية  التخصص)علمي/أدبي(,  الخبرة،  سنوات  معلمة(, 
( معلم ومعلمة التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم  250عينة مكونة من ) 

الدراسي عليه2021  -2020للعام  وطبق  )إعداد م,  النفسي  التمكين  مقياس  م 
الباحث(. وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين المعلمين في التمكين 
النفسي لصالح اإلناث, بينما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق في التمكين النفسي 
لدى المعلمين تبًعا لسنوات الخبرة، وكشفت أيًضا عن عدم وجود فروق في التمكين  

 لنفسي لدى المعلمين تبًعا للتخصص)علمي/ أدبي(.ا
 التمكين النفسي, المتغيرات الديموجرافية, المعلمون.الكلمات المفتاحية: 
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 المعلمين  لدى
Abstract 

   The research aimed at recognizing the differences in 

psychological empowerment degree for the teachers in some 

schools in the directorate of education in Fayoum governorate on 

the light of some demographic variables such as : gender( male/ 

female teacher), years of experience , specialization ( scientific / 

literary ), for a sample consists of ( 250 ) male and female 

teachers  in the directorate of education in Fayoum governorate 

for the scholar year 2020 -2021 and a psychological 

empowerment scale(prepared by the researcher)  was applied on 

them.  

The results of the research found that : There are statistically 

significant differences between teachers  in the psychological 

empowerment for female teachers than for male teachers 

,however there are no differences in the results of the 

psychological empowerment according to the years of 

experiences. The results also found that there are no differences 

in the psychological empowerment for teachers according to 

specialization ( scientific / literary ) 

Key words : psychological empowerment , demographic 

variables, teachers.  
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: مقدمة البحث     أوًلا
ُيعد التعليم المفتاح الرئيس لحل العديد من المشكالت المجتمعية بطريقة مثمرة، وهو  
والكتابة،   القراءة  معرفة  مجرد  ليس  فاالتعليم  موحًدا؛  نسيًجا  المجتمع  لجعل  الفعال  السالح 

السل وتعديل  األخالقية،  والقيم  المسئولية،  وتحمل  الحكمة،  الطالب  إكساب  وكيات  وإنما 
بالطرائق اإليجابية التي تقود الطالب نحو التقدم والرفاهية والشعور بالسعادة والطمأنينة, وال 
مما  النفسي,  بالتمكين  يتمتعون  معلمة  أو  معلم  بدون  الدور  هذا  يحقق  أن  للتعليم  يمكن 

 يجنبهم الشعور باإلجهاد النفسي, وذلك يجعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي عن مهنتهم. 
  التمكين النفسي من الموضوعات الجديرة بالبحث في جميع الجهات التنظيمية،   ُيعدو 

والسيما المدارس لما له من أثر فعال في تحسين األداء الوظيفي للمعلمين, حيث يهتم على 
التنظيمية  الحدود  وكسر  المدرسة،  وإدارة  المعلمين  بين  فعالة  عالقات  بإقامة  رئيس  نحو 

لمعلمين من خالل التأثير في دوافع المعلمين والحصول على استجابة واإلدارية بين اإلدارة وا 
فاعلة من قبلهم لتحمل المسئولية الناجمة عن تمكينهم, ويرتبط ذلك بإحساس المعلم بأهمية 
الحرية  على  والحصول  تأديته،  على  القدرة  في  الكفاءة  وامتالكه  يؤديه  الذي  العمل 

واإلحساس   العمل  أداء  في  المدرسة واالستقاللية  نشاطات  في  التأثير  على  القدرة  بامتالك 
 (. 2015،414التي يعمل بها )مي خليفة، لبنى شهاب،

مهارات   تعوق  التي  والنفسية  اإلدارية  المشكالت  من  العديد  يواجه  المعلم  أن  كما 
التدريس لديه والمتمثلة في ُنظم اإلدارة التقليدية، وهرمية السلطة، وعدم المشاركة في ُصنع 

ار، وعدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي، وعدم اإلحساس بقيمة ما يفعله المعلم، وهو القر 
للمعلمين  الوظيفي  النفسي  التمكين  عدم  تسميته  يمكن  من   ،  ما  النفسي  التمكين  وألن 

من  راقية  مستويات  إلى  المعاصرة  المدرسية  األنظمة  من  بالمعلم  ترتقي  التي  العمليات 
فهو يتمركز حول منح   لثقة بالنفس والتفكير المستقل وروح المبادرة،  التعاون وروح الفريق وا 

بمعنى  المسئولية، ووعي أكبر  العمل، ومشاركة أوسع في تحمل  أداء  الحرية في  المعلمين 
العمل الذي يقومون به، وذلك من أجل إعادة ترتيب المؤسسة التعليمية، وإتاحة مناخ وبيئة 
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 المعلمين  لدى
 -298  ،2018سيد،  علي، محمد  واإلبداع والوالء)ماجد   تنظيمية محفزة ومشجعة على العمل

299 .) 
كاظم) كمال  األفراد    (2015،174وأشار  تنمية  إلى  تسعى  التمكين  عملية  أن  إلى 

أثر  يوجد  كذلك  التفكير،  في  االستقاللية  خالل  من  أنفسهم  قيادة  على  القدرة  لديهم  الذين 
، التنظيمية  المواطنة  النفسي في سلوك  للتمكين  وأن تعزيز ودعم سلوكيات األفراد   إيجابي 

كذلك فإن التمكين  و العاملين تكون من خالل غرس قيم التمكين وسلوك المواطنة التنظيمية،  
عالقة  يوجد  كما  وظيفي،  ورضا  ايجابًيا  شعوًرا  لديهم  يكّون  ألنه  العاملين  لألفراد  جًدا  مهم 

فرق فاعلة، وُيعد التمكين وسيلة تكون     ةإيجابية بين تمكين الفريق وأدائه وأن الفرق الممكن
إدارية تهدف إلى مساعدة األفراد العاملين في التغلب على التنافر واإلنحراف الشعوري ، كما 

 أن اإلنسجام الشعوري يمكن أن يحدث إذا تبنت اإلدارة المدخل النفسي للتمكين.   
( عرفان  أسماء  أشارت  فعالي2021،113وقد  من  يزيد  النفسي  التمكين  أن  ة  ( 

و  أدائهم  مستوى  من  ويرفع  لتحمل ا العاملين  دافعيتهم  من  يزيد  إذ  العمل،  في  لتزامهم 
مسئولياتهم الوظيفية والمشاركة في أنشطة العمل، كما يعزز من قدرتهم على العمل بشكل 

المخاطرة، كما يستحث   مستقل ويزيد من روح المبادأة لديهم وشجاعتهم في خوض وتحمل
االبتكار ويرفع   تحدياته،  لديهم  في مواجهة  والمثابرة  العمل  قدرتهم على تحمل ضغوط  من 

    .ويزيد من قدرتهم على تركيز جهودهم وإفراغ طاقاتهم في العمل
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن التمكين النفسي قد يتأثر باالختالفات الثقافية  

إلى   Shafiabady & Nokani (2017)  دراسةأشارت  حيث  واالجتماعية بين المعلمين،  
دراسة   أشارت  وقد  الخبرة،  لسنوات  تبًعا  النفسي  التمكين  في  فروق  وجود  كريم  عدم  رسل 

عدم وجود فروق في التمكين النفسي تبًعا لمتغير الجنس ما عدا )بعد التأثير( إلى    (2017)
بًعا أشارت أيًضا إلى وجود فروق في التمكين النفسي ت  كمافقد كانت الفروق لصالح الذكور  

الخبرة  ذوي  لصالح  الخبرة  سنوات  بن وأشارت    .األعلى   لمتغير  سليمان  بنت  إيمان  دراسة 
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عيسان, نسرين صالح محمد ( والتي أظهرت وجود اختالف  2016)عامر, صالحة عبدهللا 
 .  لصالح اإلناث (المعنى, والكفاءة) بين الذكور واإلناث في التمكين النفسي في بعدي 

 ثانياا: مشكلة البحث 
ومما سبق نجد أن المعلمين يتعرضون للكثير من المشكالت والمواقف الصعبة في        

عقولهم   وبناء  الطالب  تعليم  في  األساسي  عملهم  أداء  بين  التوفيق  يحاولون  إذ  عملهم، 
ومطالبتها  اإلدارة  توقعات  وتحقيق  واالجتماعية  الشخصية  بمتطلباتهم  والوفاء  وأخالقهم 

العم سير  وانضباط  تلك بحسن  بين  دقيق  توازن  بتحقيق  مطالًبا  نفسه  المعلم  ويجد  ل، 
المتغيرات في ظروف صعبة وفي ظل بيئة دائمة التغير، ولكي يستطيع المعلم التعامل مع 

مما يزيد   توظيف قدراته وإمكاناته لخدمة المؤسسة التعليمية، تلك المشكالت والمواقف عليه  
عمله,   تجاه  دافعيته  وتو من  قدراته  المواقف  وتنمية  في  المناسبة  القرارات  التخاذ  ظيفها 

المتغيرات المختلفة بعض  ضوء  في  النفسي  التمكين  دراسة  أهمية  ذلك  من  ويتضح   ،
الديموجرافية لدى المعلمين، وبناًء على ما سبق فإن المبررات التي دعت إلى القيام بالبحث  

ع المتغيرات الديموجرافية, ففي الراهن ندرة الدراسات األجنبية التي تناولت التمكين النفسي م 
المتغيرات  مع  النفسي  التمكين  تناولت  عربية  دراسة  توجد  لم  الباحث_  علم  _حد 
بعض  ضوء  في  النفسي  التمكين  تناول  إلى  تسعى  الراهن  البحث  فإن  ولذا  الديموجرافية. 

 المتغيرات الديموجرافية لدى المعلمين. 
 الراهن في التساؤل اآلتي:  وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث        

الديموجرافية) النوع      المعلمين باختالف المتغيرات   -"هل يختلف التمكين النفسي لدى 
 التخصص("؟ -سنوات الخبرة

 ثالثاا: أهداف البحث 
 هدف البحث إلى: ي

 . لدى عينة البحث  للنوع وفًقا  الفروق في التمكين النفسي  الكشف عن .1
 .    بحث لسنوات الخبرة لدى عينة ال وفًقا النفسي في التمكين  الكشف عن الفروق  .2
 بحث. لدى عينة ال   للتخصص وفًقا الفروق في التمكين النفسي  الكشف عن   .3
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 المعلمين  لدى
 رابعاا: أهمية البحث 

 األهمية النظرية  -أ
تناول البحث متغير التمكين النفسي الذي لم يحظ باهتمام كبير بين الدراسات األجنبية   .1

 ات الديموجرافية.  أو العربية خاصة في ضوء المتغير 
األجيال   .2 لتربية  عاتقهم  على  كبيرة  مسئولية  يحملون  إنهم  حيث  بالمعلمين  البحث  يهتم 

شخصياتهم   ببناء  يقومون  حيث  به,  وتنهض  المجتمع  تنفع  قويمة  صحيحة  تربيًة  المتتابعة 
 وعقولهم وأحاسيسهم التي سوف تستمر معهم طوال حياتهم. 

 األهمية تطبيقية  -ب
  لدى  التمكين النفسي  مهارات توافر  ألهمية التعليمية بالمؤسسات  لينالمسئو   نظر لفت   .1

  تلك تواجه  التي الكبيرة التحديات ظل في التعليمية الخدمة جودة  بمستوى   لإلرتقاء  المعلمين
 . المؤسسات

  السلوكيات   بعض  من  للحد  الدراسة  هذه  نتائج   من  التعليمية  للمؤسسات  العملية  االستفادة  .2
 . عملال مكان في السلبية

يمكن االستفادة من هذا البحث من خالل ما يقدمه من إجراءات مقترحة للمساعدة في  .3
 تمكين المعلمين وظيفًيا. 

ا: مصطلحات البحث   خامسا
 : Psychological Empowermentالتمكين النفسي  -أ

بأنهيُ           الباحث  المؤسسة   عرفه  لخدمة  وإمكاناته  قدراته  توظيف  على  المعلم  قدرة 
قدر من الكفاءة واالستقاللية للحكم والسيطرة والتأثير فيها, وتنمية ما لديه   توفرو ة،  التعليمي

إجرائًيا   ويقاس  التعليمية،  للمواقف  المناسبة  القرارات  اتخاذ  على  قادًرا  تجعله  قدرات  من 
 بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس التمكين النفسي. 

 التخصص(   -سنوات الخبرة   -البحث )النوع المتغيرات الديموجرافية: تشمل في  -ب
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ا: اإلطار النظري والبحوث السابقة   سادسا
 : Psychological Empowermentالتمكين النفسي 

 مفهوم التمكين النفسي:  .1
التحكم    Menon (1999)هفعر   على  بالقدرة  الفرد  شعور  تصف  معرفية  حالة  بأنه 

الت ويتضمن  للهدف،  الداخلي  واالستيعاب  واتخاذ  والكفاءة  السلطة،  حول  المعتقدات  حكم 
إتقان  فتعكس  الكفاءة  أما  األعمال،  وجدولة  أداء  في  واالستقاللية  الموارد  وتوافر  القرارات 
للمواقف   الناجحة  والمواجهة  للفرد،  الموكلة  للمهام  البارع  اإلنجاز  يتطلب  والذي  الدور 

القيمة أوالرؤى المقدمة من الجديدة، واالستيعاب الداخلي للهدف يؤكد على تعظيم القضايا  
 القيادات التنظيمية. 

( بأنه مدى قدرة الفرد على توظيف  425,  2008وقد عرفته سهير سالم وأمال زكريا)
القرارات   واتخاذ  التحكم  على  قادًرا  تجعله  نفسية  واستعدادات  قدرات  من  لديه  ما  وتنمية 

   .المناسبة في مواقف الحياة المختلفة
التمكين النفسي بأنه:  Quiñones,Broeck,Witte(2013, 127)   ُيعرففي حين  

وال   والتأثير،  واالختيار  الكفاءة   ، الجدوى  هي  أبعاد  أربعة  من  يتألف  تحفيزي    يعد مفهوم 
التمكين النفسي سمة من سمات العمل ولكنه أحد أنواع التقييم الذاتي اإليجابي الذي يؤدي 

 . لمعلمينا  إلى السالمة النفسية والدافعية في العمل لدى
شهاب) ولبنى  خليفة  مي  من  420,  2015وُتعرفه  الفرد  ُيمكن  داخلي  شعور  بأنه   )

ألهمية إدراكه  خالل  من  طبيعةعمله  في  والسيطرة  الكفاءة    التحكم  قدرمن  وتوفر  عمله، 
 .  واالستقاللية تمكنه من التأثير في مهام عمله

من   كل  عواد  ويعرفه  وهناء  النور  أبو  لما  بأنه    (2018،129)محمد  الفرد  إدراك 
على  مؤثر  ليكون  الصحيحة  للوجهة  حياته  لتوجيه  وتفعيلها  والسمات  القدرات  من  يمتلكه 
بما  الفرد  به وعي  اإلدراكي، ويقصد  المجال  بعدين:  والمجتمعية، ويشمل  الشخصية  حياته 
وأهميته،   العمل  لقيمة  إدراكه  عن  تعبر  التي  اإليجابية  والسمات  القدرات  من  يمتلك 
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 المعلمين  لدى
توظيف  واالستق به  فُيقصد  المعاشة،  الخبرة  مجال  ُبعد  أما  عمله،  مجال  في  والتأثير  اللية 

 الفرد لما لديه من الكفاءة والجدارة، ليكون عنصًرا مؤثًرا في المجتمع. 
عرفان)   أسماء  تعرفه  العمل،  2021،117كما  مهام  ألداء  الداخلي  الدافع  بأنه   )

 قييمات المعرفية الذاتية لمهام العمل. والذي ينشأ لدى الفرد كنتيجة لمجموعة من الت 
   أبعاد التمكين النفسي  .2

الحسن)  أبو  سميرة  كالتالي   ( 486,  2014أوضحت  النفسي  التمكين  البعد  ،  أبعاد 
المدرك(  القرا،  األول)التحكم  صنع  عملية  ونحو  السلطة  نحو  المعتقدات  ومدى  ر  ويشمل 

رق اإلنجاز فيه ومجمل جوانب  إتاحة المصادر، واالستقالل في جداول العمل، ومعدالت وط
الكفاءة المدركة ( ويعكس دوًرا مهًما حيث يتطلب االنجاز الماهر لواحد  ) البعد الثاني  العمل.

أو أكثر من المهام المطلوب انجازها، وكذلك يتطلب التقليد الناجح للدور غير الروتيني في 
على تملك سبب وجيه أو  )استدخال الهدف( بمعنى الحرص  البعد الثالث  . المواقف المختلفة

 .رؤية مثيرة تتبناها قيادة المنظمة
 أبعاد التمكين النفسي:  Kirkman, Rosen, Tesluk& Gibson (2004كما حدد )    

الفرد في مواجهة المهام المناطة  المعنى -أ وشعوره بقيمتها وأهميتها    له: ويمثل خبرة 
واالعتقادات وتوقعات    ومنفعتها ، فهو يتضمن االنسجام بين الفهم الشخصي للقيم

الدور ، كما يعني بأن يهتم الفرد الممكن بعمله ويؤمن بأن ما يقوم به مهًما ، وأن  
ال   واضحة  أهداف  وضع  خالل  من  وهي  بالمعنى  الشعور  لزيادة  طريقة  هناك 

 تتناقض مع القيم التي يحملها الفرد. 
المالجدارة  -ب المهام  أداء  على  للقدرة  الشخصي  الفهم  إلى  وتشير  لألفراد  :  عطاة 

بالقابليات   االعتقاد  على  المفهوم  هذا  ويركز  الدور  كفاءة  على  وتستند  العاملين 
الشخصية من أجل أداء المهام المناطة بهم ، فهي اعتقاد يشعر من خالله الفرد  

 بأنه ذو فاعلية. 
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: ويشير إلى االستقاللية والمسئولية الشخصية وحرية تصرف الفرد في  اًلستقاللية  -ج
ت التي يتضمنها العمل الذي يقوم به ، وشعور الفرد بحرية في االختيار  النشاطا

البديل   باختيار  الحق  له  فيصبح  األشياء  وعمل  باإلنجاز  األمر  يرتبط  عندما 
 المناسب لتنفيذ العمل. 

على  التأثير -د يمارسه  أن  يمكن  الذي  الثأثير  لمقدار  الفرد  وادراك  فهم  إلى  ويشير   :
العمل، فهو يمثل القوة الشخصية في بيئة العمل، والتأثير  النتائج التنظيمية ومحيط 

بيئة عمله  بتقديم االقتراحات التي تخص    يمكن أن يزداد من خالل السماح للفرد 
                              .حدد

في نموذجها أن التمكين النفسي مفهوم متعدد األبعاد    Spreitzer (1995)  كما أكدت    
إلى اإلشارة  خالل  األبعاد   من  وهذه  والتأثير،  والمعنى  واالختيار  الكفاءة  هي:  أبعاد  أربعة 

مترايطة وفقدان أحدها يؤدي إلى ضعف في قياس التمكين النفسي فعدم وجود ُبعد واحد قد 
 يترك فراًغا في األبعاد المتبقية، ويمكن أن تتناول هذه األبعاد كالتالي: 

االمعنى .1 قيمة  العمل(  بالمعنى)معنى  ُيقصد  ويتأثر  :  العامل،  للفرد  بالنسبة  لهدف 
تحتاجها   التي  المهارات  تنوع  هي:  للوظيفة  الجوهرية  الخصائص  من  بثالث 

 الوظيفة، إكمال العمل، وأهمية الوظيفة. 
: وُيقصد بالكفاءة الذاتية قدرة الفرد العامل على إنجاز مهام عمله بنجاح،  الكفاءة  .2

 استناًدا إلى خبراته ومهاراته ومعرفته.
: درجة االستقاللية التي يتمتع بها الفرد في أدائه لعمله، بحيث يتوفر لديه  اًلختيارج_  

 الحرية في ُصنع القرارات، وطرق أداء العمل وإجراءته. 
: هو أن يعتقد الفرد أن بإمكانه التأثير على عمله، وأن اآلخرين سيستجيبون  التأثير -د

ر المعلومات المتعلقة بأداء مهمة ألفكاره، حيث أن المفتاح األساسي للتأثير هو تواف
   ما بشكٍل كافٍ 
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 المعلمين  لدى
 العوامل المؤثرة)المرتبطة( في التمكين النفسي  .3

أشارت         )  وقد  في (121,  2021أسماءعرفان  المؤثرة  العوامل  من  عدد  يوجد  أنه   ,
 تحديد مستوى  التمكين لدى الفرد: 

الشخصية  -أ والسمات  فالعوامل  الضبط،  ووجهة  الذات  احترام  مثل  الذين  :  األفراد 
والجدارة   بالثقة  مشاعرهم  يسحبون  ما  غالًبا  الذات  احترام  من  مرتفع  بمستوى  يتمتعون 
يدركون  إذ  العمل،  في  الشخصية  بالكفاءة  إحساس  إلى  ليتحول  أعمالهم  على  الشخصية 
أنفسهم كأصحاب قدرات ومهارات وموارد مقدرة تستحق إظهارها في العمل ومن ثم يتخذون 

ًيا إزاء العمل ومهماته ، وكذلك األفراد الذين يتمتعون بوجهة ضبط داخلية في توجًها ايجاب 
أعمالهم   في  والتأثير  والتحكم  التغيير  على  قدرة  أكثر  بأنهم  يشعرون  عام  بشكل  حياتهم 
وبيئاتهم ومن ثم يكون لديهم إحساس أعلى بالتمكين النفسي مقارنة بأصحاب وجهة الضبط 

 عجز والخضوع التام للسلطات التنظيمية للعمل. الخارجية الذين يشعرون بال
الخاصة  -ب السياقية  المعلومات  بالعمل  العوامل  وتؤدي  والمكافآت  المعلومات  مثل   :

المتعلقة بالعمل دوًرا بارًزا في مستوى التمكين لديهم إذ يعزز من تحملهم لمسئوليات العمل 
ينبغي   التي  المعلومات  أهم  ومن  اإلبداعية  طاقاتهم  المتعلقة وإخراج  المعلومات  إتاحتها، 

بأهداف المؤسسة والمعلومات المتعلقة باألداء ، كما تقوم المكافآت بدوٍر مهٍم في التمكين 
النفسي لدى العاملين إذ أن الحوافز الشخصية في العمل تعزز من إحساس العامل بالكفاءة  

 .والتأثير وتحفزه للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات داخل العمل
 لتمكين النفسيالمفسرة ل  نماذج ال .4
 : Conger & Kanungo (1988)نموذج  -أ

من       كل  للفاعلية   Conger&kanungo( 1988  ) عرف  نفسي  كمفهوم  التمكين 
إحساس  تعزيز  كعملية  التمكين  عرفا  حيث  للتمكين  الفردي  النفسي  المفهوم  وتبنا  الذاتية، 

الت خالل  من  الذاتية  بالفاعلية  العاملين  اإلحساس األفراد  تعزز  التي  الظروف  على  عرف 
بالضعف والتخلص منها عن طريق الممارسات التنظيمية الرسمية وغير الرسمية التي تعتمد  
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على تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية ، كما ذكرا أن التمكين مرادف لمفهوم القوة حيث  
اتصالي، فالتمكين يدل   األولى: يمكن النظر للتمكين كمركب،  يمكن النظر إليه من زاويتين 

يمكن النظر للتمكين كمركب نفسي، فالتمكين يدل على  الثانية: ، ضمًنا على تفويض السلطة 
 أكثر من الشراكة في السلطة. 

تمكين  خالل  من  ودافعية  حافز  عامل  يتضمن  التمكين  فإن  السلطة  تفويض  عكس  وعلى 
 سان القدرة وليس تفويًضا. اإلنسان وتفعيل قدراته الذاتية فهو إًذا تمكين يمنح اإلن 

 : Thomas & Velthous (1990)نموذج    -ب
وعرفا Thomas & Velthous (1990) قام          ، اإلدراكي  التمكين  نموذج  ببناء 

تعود   والتي  للفرد  العامة  الظروف  تتضمن  التي  الداخلية  المهام  تحفيز  في  كزيادة  التمكين 
دورها تنتج الرضا والتحفيز وأشارا إلى أن بصفة مباشرة على المهمة التي يقوم بها والتي ب

للتمكين وهي  نفسية  أبعاد  أربعة  وحددا  المعتقدات  ونظام  الذات  من  يبدأ  أن  التمكين يجب 
 التأثير الحسي، الكفاية، إعطاء معنى للعمل واإلختيار. 

 : Spritzer (1995)نموذج   -ج
نفسية التي تركز على تعريف للتمكين كأحدالمفاهيم ال   Spritzer (1995)قدمت            

المهام   أداء  على  القدرة  في  والثقة  الكفاءة  في  تظهر  والتي  التمكين  نحو  العاملين  اتجاه 
والشعور بالقدرة على التأثير في العمل وحرية االختيار في كيفية أداء المهام والشعور بمعنى 

قناعا يجلب  الذي  النفسي  بالتمكين  يبدأ  التمكين  تحقيق  أن  وأوضحت  العاملين العمل،  ت 
 واإلدارة بأهمية التمكين. 

   أهمية التمكين النفسي للمعلمين .5
حيث          من  ذاتية  فاعلية  لديهم  يجعل  حيث  للمعلمين  كبيرة  أهمية  النفسي  للتمكين 

التعرف على الظروف التي تعزز اإلحساس بالضعف والتخلص منها وتفعيل قدراتهم الذاتية, 
أن   بدوره  النفسي  التمكين  أن  حيث  كما  من  لديهم؛  الداخلية  المهام  تحفيز  زيادة  في  يؤثر 

 التأثير الحسي والكفاية وإعطاء معنى للعمل. 
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 المعلمين  لدى
 سابعاا: الدراسات السابقة 

  لتمكينهم  ين التحقيق في تصورات المعلم  إلى  Gardenhour (2008) دراسةهدفت  
الدراسة على عينة قوامها ) نتائج600النفسي، وطبقت  الدراسة ال   ( معلم ومعلمة وأشارت 

كما أشارت  ،  سنوات خبرة المعلم يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين النفسي تبًعا ل 
 .مدارسهمكثيًرا على تمكين المعلمين في  لم يؤثرا  مستوى التعليم و النتائج إلى أن الجنس 

  ( إلى التعرف على التمكين النفسي2016دراسة زهير عبد الحميد النواجحة )وهدفت  
الحياتي والتو  األساسي  جه  التعليم  معلمي  )لدى  من  الدراسة  عينة  وتكونت  معلًما, 291,   )

وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد التمكين النفسي والتوجه الحياتي ، كما 
فقد   التأثير(  )بعد  الجنس ما عدا  لمتغير  تبًعا  النفسي  التمكين  اتضح عدم وجود فروق في 

ل  الفروق  تبًعا كانت  النفسي  التمكين  في  فروق  وجود  إلى  أيًضا  وأشارت  الذكور،  صالح 
 سنة فما فوق (.  11لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة )

سليمان)كما   إيمان  دراسة  لدى  2016هدفت  النفسي  التمكين  على  التعرف  إلى   )
عمان سلطنة  في  التربوي  المشرف  في  بالثقة  وعالقته  األساسي  التعليم  وطبقت  معلمي   ،

( معلًما ومعلمة من مدارس التعليم األساسي، وتوصلت نتائج 584الدراسة على عينة بلغت)
الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائًيا بين التمكين النفسي للمعلمين وبين درجة ثقة 
التمكين  في  فروق  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  أيًضا  وأشارت  التربوي،  المشرف  في  المعلمين 

لنفسي لصالح اإلناث في بعدي )المعنى والكفاية(، وفي متغيرسنوات الخبرة جاءت الفروق ا
 ( سنوات، في جميع األبعاد ما عدا بعد التأثير. 10-5لصالح ذوي الخبرة األقل)

  فاعلية االعتماد على   معرفة أثرShafiabady & Nokani (2017 ة)هدفت دراسو 
وطبقت الدراسة على عينة   لمدرسي المدارس الثانوية،التمكين النفسي على االلتزام النظامي  

( ومعلمة  40قوامها  معلًما  مكونات    (  على  فعال  أثر  النفسي  للتمكين  أن  النتائج  وأكدت 
التوجد   أنه  أيًضا  النتائج  وأوضحت  العاطفية،  فيااللتزامات  النفسي    فروق  تبًعا التمكين 

 لدى المعلمين   الخبرة سنوات  مستوى التعليم و ل
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 Ghiasi Nadishan, Jahani Javanmardi & Khorsandi  دراسة   هدفتو 

Taskoh (2017).    وطبقت الدراسة واإلبداع  النفسي  لتمكينهم   المعلم  تصورات  في  التحقيق ،
 داللة   ذات  إيجابية  عالقة  وجود  إلى   النتائج  ( معلم ومعلمة، وأشارت 600على عينة قوامها)

 واالستقاللية  الذاتية  والكفاءة  اإلبداع  مقياس  مع  واإلبداع  النفسي  التمكين  بين  إحصائية
كما .إبداًعا   هناك  بأن  والثقة  الثقة  بين  مهمة  إيجابية  عالقة  وهناك  ،  والفاعلية  والفاعلية

الخبرة   )سنوات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  أنه  إلى  الدراسة  نتائج    –أشارت 
       مستوى التعليم( في التمكين النفسي.  -الجنس

عامة،    ومن بصفة  كبيرة  أهمية  النفسي  للتمكين  أن  يتضح  السابق  العرض  خالل 
وللمعلم  بصفة خاصة حيث أنه يساعده على االتصال وحل الصراعات، كما يساعده على 
قدراته  لتفعيل  ذاتية  فاعلية  لديه  يجعل  وأيًضا  التعليمية،  المؤسسة  داخل  العمل  تنظيم 

من   تمكنه  التي  الثقة  ويكسبه  بنجاحوطاقاته،  عمله  الدراسات    أداء  نتائج  عرضض  ومن 
 . اتضح انه يختلف باختالف المتيرات الديموجرافية ويوجد اختالف فى هذه النتائج 

 ثامناا: فروض البحث 
 التحقق من صحة الفروض التالية:   البحث الحالييحاول الباحث من خالل  

 إناث(.                                           /ور)ذكيختلف التمكين النفسي اختالًفا دااًل إحصائًيا باختالف النوع   .1
 يختلف التمكين النفسي اختالًفا دااًل إحصائًيا باختالف سنوات الخبرة.  .2
 . التخصص )علمي/ أدبي(   يختلف التمكين النفسي اختالًفا دااًل إحصائًيا باختالف .3

 تاسعاا: إجراءات البحث 
المنهجية له من حيث وصف يتضمن هذا الجزء منهج البحث, وتح         ليل اإلجراءات 

العينة األساسية(, وأداة البحث التي استخدمت   -عينة البحث )عينة التحقق من أداة البحث
في جمع البيانات, وطرق التأكد من الكفاءة السيكومترية لها, من حيث الصدق والثبات, كما 

يق أداة البحث, واألساليب  يتضمن وصف اإلجراءات والخطوات التي اتبعها الباحث في تطب 
 اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات. 
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 المعلمين  لدى
البحث:    -1 من  منهج  كل  بين  العالقة  على  للتعرف  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم 

 . الذكاء العاطفي وتحمل الغموض والتمكين النفسي لدى المعلمين
البحث:    -2 التربيمجنمع  مديرية  ومعلمات  معلمي  من  البحث  مجتمع  والتعليم تألف  ة 

 بمحافظة الفيوم. 
 عينة البحث  -3
 العينة اًلستطالعية  -أ

( من  االستطالعية  العينة  من 298تكونت  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  تم  ومعلمة  معلم   )
من  التحقق  بهدف  الفيوم  بمحافظة  والتعليم  التربية  لمديرية  التابعين  والمعلمات  المعلمين 

الدراسة السيكومترية ألدوات  )الخصائص  العينة  معلم و)151، وتضمنت  معلمة،    (147( 
 (. 7.578( وانحراف معياري )42.58بمتوسط عمرى )

 العينة األساسية:  -ب
)  البحث  تكونت عينة بطريقة عشوائية من 250األساسية من  اختيارهم  تم  معلم ومعلمة   )

ا  بهدف  الفيوم  بمحافظة  والتعليم  التربية  لمديرية  التابعين  والمعلمات  من المعلمين  لتحقق 
( العينة  الدراسة، وتضمنت  السيكومترية ألدوات  معلم و)132الخصائص  معلمة،    (118( 

( عمرى  )42,68بمتوسط  معياري  وانحراف   )7,353)( جدول  ويوضح  العينة 1,  توزيع   )
 األساسية. 
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  لدى  الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في النفسي التمكين
 المعلمين 

 

 ( 1جدول)
 ( 250ن=) عينة الدراسة األساسية   أفراد  توزيع

 العدد  معلمات معلمون المدرسة 

 54 22 32 عزة زيدان لغات 

 23 12 11 ربيع خالد ت أ 

 20 9 11 الطاحون ب 

 21 8 13 الصداقة ت أ 

 20 10 10 عين شمس ث بنات 

 12 5 7 البارودية ب 

 18 7 11 مدينة فارس ع بنات 

 14 6 8 العروبة ب 

 13 7 6 الساحة ب 

 22 10 12 الصفوة أزهري 

 22 9 13 الشروق خاصة 

 20 10 10 الصيفية ع بنين 

أكتوبر ع بنات 6   15 5 20 

 250 118 132 المجموع 

 أداة البحث  -4
واألجنبية        العربية  واألدبيات  السابقة  الدراسات  على  الباحث  اطالع  خالل  مثل  من 

ودراسة ،  Spreitzer )1995)  ودراسة  ، Akey,  Marquis & Ross (2000(  دراسة
عبلة   ودراسة  ،    Singh& Kaur (2019)اسة؛ ودر (2018) محمد أبو النور وهناء عواد  

صغير) قام  و (  2018محمد  النفسي،  التمكين  متغير  تناولت  مقياس الباحث  التى  بتصميم 
التمكين النفسي لدى المعلمين، ويتكون بالتمكين النفسي لدى المعلمين   التعرف على  هدف 

المعنى, الجدارة,  )موزعة على أربعة أبعاد وهي  1( بند فى صورته األولية38المقياس من )
ويقوم المفحوص باإلجابة عن كل مفردة باختيار أحد البدائل )دائًما_ التأثير, االستقاللية(,  

( درجات  على  المفحوص  يحصل  بحيث  أبًدا(  نادًرا_  أحياًنا_  (  1_  2_  3_  4_5غالًبا_ 
صحيح    وفق التقديرات السابق ذكرها على الترتيب إذا كانت العبارة موجبة االتجاه، والعكس

بالسمة  الشخص  تمتع  إلى  المرتفعة  الدرجة  وتشير  االتجاه.  سالبة  العبارة  كون  حالة  في 

 
 في صورته األولية   ملحق مقياس التمكين النفسي 1
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 المعلمين  لدى
الدنيا والعليا لدرجات كل سمة من السمات األربع   الحدود  الجدول  القياس ويوضح  موضع 

( بين  المقياس  هذا  على  المفحوص  عليها  يحصل  التي  الدرجة  )38وتتراوح  إلى   )150  )
و درجة ب,  الباحث  المحكمين قام  بعض  على  عرضها  وتم  للمقياس  األولية  الصورة   2إعداد 

فيما  آرائهم  إبداء  أجل  من  التربوي   النفس  وعلم  النفسية  الصحة  مجال  في  المتخصصين 
في ضوء آرائهم, وقد   3يتعلق بصالحية المقياس لالستخدام، وتعديل صياغة بعض العبارات 

 للمقياس.  4داد الصورة النهائيةأخذ الباحث التعديالت بعين االعتبار،وقام بإع

لدى       النفسي  التمكين  لمقياس  السيكومترية  الخصائص  توضيح  يتم  يلي  وفيما 
 المعلمين من حيث الصدق والثبات: 

 صدق المقياس:  -1
 تم التحقق من صدق المقياس باستخدام الطرق التالية: 

 (  (Explatory Factor Analysisالعامليالصدق    -أ 
العاملى للتحقق من الصدق العاملى لمقياس التمكين النفسي على عينة    ُاجرى التحليل 

من) لهوتلنج298مكونة  األساسية  المكونات  بطريقة  من  ومعلمة  معلم   )Principal 
Component Analysis   االرتباط بمصفوفة  االرتباط  معامالت  ُروجعت  وقد   ،

Correlation Matrix  كمرحلة    0.30نية تزيد عن  لتأكد أن معظم معامالت االرتباط البي
, 0.30أولى لصالحية التحليل، ووجد أن أكثر من ثالث معامالت ارتباط تزيد قيمتها عن  

( وذلك للتأكد  Anti – Imageعالوة على أنه ُروجعت القيم القطرية للمصفوفة االرتباط ) 
 Measure of Samplingأن كل مفردة من مفردات المقياس الفرعية له ال تقل قيمة ) 

Adequacy(MSA   الخاصة   ، 0.50عن القيم  روجعت  كما 
قيمة     KMO=0.7961Kaiser-Meyer-Olkinباختبار أن  من  )اختبار   MSAللتأكد 

النطاق  0.60كفاية العينة( لالختبار التقل عن   التأكد من قيمة اختبار   Bartlett’sوتم 

 
 ملحق السادة المحكمين لمقياس التمكين النفسي  2
 ملحق تعديالت السادة المحكمين لمقياس التمكين النفسي  3
 ملحق الصورة النهائية لمقياس التمكين النفسي  4
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  لدى  الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في النفسي التمكين
 المعلمين 

 

Test of Sphericity  من أقل  داللة  مستوى  عند  إحصائيا  دال  وروجعت    0.001أنه 
تقل   ال  بقيمة  الشيوع  معامالت  قيم  قيم   0.5كذلك  كذلك  وروجعت  المفردات  لجميع 

معامالت التشبع وذلك للتأكد من أن كل مفردة تشبعت على عامل فقط وحدد معيار التشبع 
( ونتيجة 0.4الجوهري للبند بالعوامل أو المكونات وفق محك جيلفورد )أكبر من أو يساوي 

 (. 38-37-24-16-8مفردات ) 5هذه الخطوة تم حذف 
وللحصول على تكوين عاملي يمكن تفسيره تم تدوير العوامل تدويرًا متعامدًا باستخدام        

. مقداره    Varimaxطريقة  تراكمية  تباين  نسبة  تفسر  عوامل  أربعة  إلى  التوصل  وتم 
(40.63( للعوامل  الكامن  الجذر  قيمة  وتراوحت  للمفردات،  الكلي  التباين  من   )%4.65- 

( وتم تصنيف العوامل األربعة باعتبارها عوامل من الدرجة األولى)الجذر الكامن أكبر 2.08
األربعة عوامل التى كشف  ( يوضح  2من الواحد الصحيح( حسب معيار جيتمان. وجدول)

عامل  لكل  الكامن  الجذر  وقيمة  العوامل  هذه  على  التشبعات  وقيم  العاملى  التحليل  عنها 
 . ونسب التباين

 ( 2دول) ج
 ( 298قيم التشبعات على العوامل األربعة لمقياس التمكين النفسي )ن=  

 
الجدارة،    بعد  ( بنود ويقيس10( أن العامل األول قد تشبع عليه )  2يتضح من جدول)    

( بنود  8التأثير، والعامل الثالث تشبع عليه )  بعد   ( بنود ويقيس8والعامل الثانى تشبع عليه )
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 المعلمين  لدى
المعنى، ومن   بعد  ( مفردات تقيس  7قاللية، والعامل الرابع تشبع عليه)  االستبعد  و يقيس  

 ثم أكد التحليل العاملى االستكشافى على الصدق البنائى لمقياس التمكين النفسي للمعلمين. 
 الصدق التمييزي:   -ب

 Ware,Kosinski & Bjorner,2007 asاستخدمت طريقة محك وير وزمالئه )       
cited in: Kim,Jo & Lee,2013 المقاييس بين  البينية  االرتباطات  لقيم  المستند   )

محك   استخدام  للمقياس.  التمييزي  الصدق  من  للتحقق   Ware et al (2007)الفرعية؛ 
 ( 3هذا ما يتضح في جدول )و المستند لقيم االرتباط مع المقاييس الفرعية المنافسة 

 
 رات للصدق التمييزي معامالت ارتباط  المفردات مع العوامل كمؤش (3جدول)

 ( 298النفسي)ن= لمقياس التمكين  
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 عائشة على   د/ –نورة محمد د/ –أ /أحمد محمد 
 

  لدى  الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في النفسي التمكين
 المعلمين 

 

أن معامالت ارتباط المفردات بأبعادها أعلى لو قورنت بارتباطها   (3جدول )يتضح من       
( ترتبط ارتباطات    13,  7,  12,  11,  10,  9مع األبعاد األخرى, حيث نجد أن مفردة رقم )

ف جًدا  ضعيفة  كانت  بينما  الجدارة,  ببعد  لباقي عالية  بالنسبة  وهكذا  األخرى,  األبعاد  ي 
  (, لم يكونوا مرتبطين بأي بعد 26،  23,  19المفردات لألبعاد األخرى, ما عدا المفردات )

بالجدول، وهذا يؤكد تمتع المقياس   ذلك عن حذفهم,  كما هو موضح أسفر    من ابعادهم مما
 بصدق تمييزي مرتفع. 

 قياس التمكين النفسي باستخدام الطرق التالية: تم التحقق من ثبات م   ثبات المقياس: -:2
 الثبات بمعامل ألفا كرونباخ:  -أ

تم حساب قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للمقياس ككل وألبعاده الفرعية,         
 . 0,852وكانت قيمة الثبات 

 ( 4جدول)
 قيم ثبات معامل ألفا كرونباخ في حالة حذف المفردة ألبعاد مقياس    

 (298ن=) التمكين النفسي وللمقياس ككل  

         
جدول) من  مقياس 4يتضح  ألبعاد  كرونباخ  ألفا  بطريقة  الثبات  معامالت  قيم  أن   )

(, وأن الثبات الكلي بمعامل ألفا 0,780( إلى )0,653التمكين النفسي تراوحت بين )
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 المعلمين  لدى
( أن  0,852كرونباخ  على  يدل  وهذا  مرتفعة،  ثبات  معامالت  وجميعها  يتمتع (,  المقياس 

 بدرجة عالية من الثبات. 

 الثبات بالتجزئة النصفية:  -ب
تم حساب معامل االرتباط بين جزئي المقياس ككل, وكان معامل االرتباط بين جزئي        

براون كانت قيمة معامل الثبات في حالة تساوي   -المقياس بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان
( م0,899الجزئين  عند  دال  وهو   ,)( معادلة 0,01ستوى  باستخدام  التصحيح  ومعامل   ,)

 (, وجميعها تشير إلى معامل ثبات مرتفع. 0,899جتمان )
أداة        ثبات وصدق  السابقة يتضح  الجدوال  في  والثبات  الصدق  نتائج  وعليه من خالل 

 بدرجة مرتفعة مما يجعلها صالحة للتأكد من صحة فروض الدراسة.   بحثال
 س التمكين النفسي:  تقدير الدرجات لمقيا   -3

فإن           النفسي,  التمكين  لمقياس  السيكومترية  الخصائص  من  الباحث  تحقق  بعد 
( من  النهائية  صورته  في  يتكون  أبعاد30المقياس  أربعة  على  موزعة  مفردة  يضم    (  حيث 

( مفردات  تسع  )الجدراة(  األول  (,  20,  19،  15,  14,  13,  12,  11,  10,  9البعد 
(, والبعد الثالث  30,  29,  28,  27,  22,  21,  18تأثير( سبع مفردات )والبعد الثاني )ال 

والبعد الرابع )المعنى(  (,  36,  35,  34,  33,  32,  31,  25)االستقاللية( سبع مفردات )
( المفحوص 5كما هو موضح بجدول )(.7,  6,  5,  4,  3,  2,  1سبع مفردات  (، ويقوم 

)دائمً  البدائل  أحد  باختيار  مفردة  كل  عن  بحيث باإلجابة  أبًدا(  نادًرا_  أحياًنا_  غالًبا_  ا_ 
( درجات  على  المفحوص  على 1_  2_  3_  4_5يحصل  ذكرها  السابق  التقديرات  وفق   )

سالبة  العبارة  كون  حالة  في  صحيح  والعكس  االتجاه،  موجبة  العبارة  كانت  إذا  الترتيب 
ضح الجدول االتجاه. وتشير الدرجة المرتفعة إلى تمتع الشخص بالسمة موضع القياس ويو 

الحدود الدنيا والعليا لدرجات كل سمة من السمات األربع وتتراوح الدرجة التي يحصل عليها 
( بين  المقياس  هذا  على  )30المفحوص  إلى  على 150(  بعد  كل  تصحيح  ويتم  درجة,.   )

 حدة. 
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  لدى  الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في النفسي التمكين
 المعلمين 

 

 ( 5جدول )

 ( 298ن=) على أبعاد مقياس التمكين النفسي توزيع المفردات 

 

 حصائية: األساليب اإل -4
 لدراسة الفروق   للعينات المستقلة  اختبار)ت( . أ

   One-Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه   . ب
 نتائج البحث وتفسيرها 

 البحث  اإلحصاء الوصفي لمتغير  -1
المعالجات   لعمل  تمهيًدا  النتائج,  وتبويب  ألدوات  الخام  الدرجات  برصد  الباحث  قام 

الكشف عن مدى اعتدالية توزيع الدرجات, فتم حساب  اإلحصائية المناسبة. وقد تطلب هذا  
االلتواء   معاملي  المعياري,  االنحراف  الوسيط,  المتوسط,  وهي:  الوصفية  اإلحصاءات 

 ( التالي:   6والتفلطح وهذا ما يوضحه جدول )
 ( 6جدول ) 

 (250اإلحصاء الوصفي واعتدالية التوزيع لمتغير التمكين النفسي ن=)

البحث متغير    

اإلحصائية البيانات   

 التمكين النفسي 

 107,46 المتوسط الحسابي 

 108 الوسيط 

 9,167 االنحراف المعياري

 0,248- معامل االلتواء 

 0,154 الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 

 0,229- معامل التفلطح 

 0,307 الخطأ المعياري لمعامل التفلطح 

جدول)   من  توزيع  6يتضح  في  االعتدالية  وجود  االلتواء اتالدرج (  معامل  أن  حيث   ,
 ±( بين  محصوران  والوسيط  (,  1والتفلطح  المتوسط   قيمتى  استخدام  ةاقترب  تم  وعليه 
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 المعلمين  لدى
اإلحصائية المعالجة  في  البارامتري  )   .اإلحصاء  ي1والشكل  الطبيعي (  التوزيع  وضح 

 مقياس. للالستجابات عينة الدراسة 

 
 ( 1شكل)

 ت عينة الدراسة على مقياس التمكين النفسيالمدرج التكراري والتوزيع الطبيعي الستجابا

 وتفسيرها   نتائج البحث -2
 أوًلا: نتائج الفرض األول وتفسيره

"يختلف التمكين النفسي اختالفاا داًلا إحصائياا باختالف النوع    على أنه  األول  ينص الفرض
 (" معلمة  /معلم )

للعينات المستقلة   T-Testوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )ت(    
(Independent Sample T Test)      عينة درجات  متوسطى  بين  االختالف  لمعرفة 

 ( يوضح ذلك: 7في التمكين النفسي, والجدول ) معلماتوال لمعلمينالدراسة من ا 
 ( 7جدول ) 

 ( 250قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين الجنسين في التمكين النفسي لدى المعلمين )ن= 
العدد   المجموعات  ير المتغ

 )ن(

المتوسط  

الحسابي  

 )م(

االنحراف  

المعياري  

 )ع(

قيمة ف  

الختبار  

 ليفين

 داللة 

  "ف"

 

 قيمة 

 )ت(

درجة  

 الحرية 

داللة  

 "ت" 

التمكين 

 النفسي 

  8,430 106,34 132 ذكور 

1,897 

 

0,170 

 غ. د

 

2,032 

 

248 

0,043 

 دالة 

 9,820 108,69 118 إناث  

( جدول  من  )7يتضح  الذكور  لدرجات  الحسابي  المتوسط  قيمة  أن   )106,34  )
)8,430بانحراف معياري ) الحسابي لدرجات اإلناث  المتوسط  قيمة  وبلغت   ,)184,82  )
(, وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  2,032(, وبلغت قيمة "ت" )9,820بانحراف معياري )



 

 
 
 
 

 
 

 

1318 

 عائشة على   د/ –نورة محمد د/ –أ /أحمد محمد 
 

  لدى  الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في النفسي التمكين
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 -معلمون   (ن الجنسين , وهذا يعني تحقق الفرض بوجود اختالف دال إحصائًيا بي0,05>  
 . لمعلماتفي التمكين النفسي لصالح ا معلمات(

دراسةوتتفق   مع  الفرض  هذا  سليمان    نتيجة  بنت  والتي  2016)  وآخرون إيمان   )
في التمكين النفسي في بعدي   المعلمين والمعلماتبين    دال إحصائًيا  أظهرت وجود اختالف

   المعلمات. في اتجاهالمعنى, والكفاءة 
لبنى محمود  و مي السيد خليفة  هذا الفرض مع دراسة كل من    نتيجة   ف تختل بينما  

( والتي 2018)هناء مصطفى عواد  و محمد عبدالتواب أبوالنور  ودراسة  (  2015)عبد الكريم  
بين   فروق  وجود  عدم  والمعلماتأظهرت  النفسي  المعلمين  التمكين  مع   تختلفكما      .في 

وجود اختالف بين والتي أسفرت عن  (  2018)عفاف سعيد فرج  و دراسة فاطمة السيد حسن  
 . المعلميناتجاه    المعلمين والمعلمات في

المعلمات  و  لصالح  النفسي  التمكين  في  فروق  وجود  في  النتيجة  هذه  تفسير  يمكن 
المهني  بالطموح  ويتصفن  المعلمين،  عن  االجتماعية  بالحياة  والتزاًما  ارتباًطا  أكثر  ألنهن 

عل قدرة  أكثر  وهن  ذاتهن،  وللحياة  إلثبات  واحد،  آٍن  في  موضوع  من  أكثر  في  التفكير  ى 
  ات ملإحساس المعف  بالنسبة لهن معنى ومن السهل لديهن تحقيق التوازن االجتماعي، وكذلك

مع أبنائها,   األم  مع الطالب كما تتعامل  فيتعاملن  تجاه الطالب كإحساس األم تجاه أبنائها
أنه يعملن  كما  شغفه التصادم  تفادي  محاولة  ل  ات جاهدن  وأيًضا  المدرسية,  السلطة   نمع 

ذاته التدريس,    نبإثبات  مهنة  أيًضافي  والوجود.   اتحريصوهن  التميز  هذا    على  أن  كما 
الثقافات في المجتمع العربي من ناحية االختالف لصالح المعلمات ربما يرجع إلى اختالف  

المرأة  وكفاعمل  ذاتها  إثبات  حيث  من  المرأة  لمصلحة  هذا  ينعكس  وربما  العمل, ,  في  ءتها 
 رجل في العمل. لل  مجاهدة نفسها لتغيير النظرة إليها, وأن لها الفرصة المساوية

 
 ثانياا: نتائج الفرض الثاني وتفسيره

"    ونصه الخبرة  سنوات  باختالف  إحصائياا  داًلا  اختالفاا  النفسي  التمكين  "يختلف 
لتباين األحادي  تحليل ا   One way ANOVAوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام  
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 المعلمين  لدى
النفسي,   التمكين  التابع  والمتغير  الخبرة,  سنوات  عدد  المستقل  )للمتغير  يوضح 8وجدول   )

 ذلك: 
 ( 8جدول)

 ( 250البيانات الوصفية التمكين النفسي تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة ن=)

عدد سنوات  المتغير

 الخبرة 

المتوسط  العدد 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 

 التمكين 

 لنفسيا

 7,646 105,80 49 10:  5من 

 9,623 108,32 71 15: 10من 

 9,918 108,24 54 20: 15من 

 9,096 107,13 76 فأكثر  20من 

 9,169 107,45 250 الكلي

 ( 9جدول) 

 نتائج تحليل أحادي االتجاه لمجموعات المعلمين في  التمكين النفسي تبعًا  

 ( 250ن=)  لمتغير عدد سنوات الخبرة

مجموع   مصدر التباين  متغير ال

 المربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   ف 

 الداللة 

التمكين  

 النفسي 

بين  

 المجموعات 

229,761 3 76,587  

0,910 

 

0,437 

داخل   غ. د 

 المجموعات 

20706,063 246 84,171 

  249 20935,824 الكلي 

ر دالة إحصائًيا, مما ( وهي قيمة غي0,910( أن قيمة "ف" )9يتضح من جدول)
اليختلف   أنه  على  ينص  والذي  الصفري  الفرض  وقبول  البديل  الفرض  رفض  إلى  يشير 

النفسي اختالًفا  الخبرة  دااًل إحصائًيا  التمكين  يشير إلى عدم تحقق .  باختالف سنوات  وهذا 
 . الثانيالفرض  

 ,Shafiabady ودراسة    ( 2011وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ندى بنت مطلب )

& Nokani(2017)  في عدم وجود فروق في التمكين تبًعا لسنوات الخبرة. في حين تختلف
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( في أنه توجد فروق تبًعا لسنوات  2016هذه النتيجة مع دراسة زهير عبدالحميد النواجحة )
           الخبرة األعلى. 

النتيجة   هذه  تفسير  المنصات  بويمكن  مثل  الحديثة  التعليم  بوسائل  االهتمام  أن 
دورية ا بصفة  ُتعقد  التي  التدريبية  الدورات  إلى  باإلضافة  التليفيزيونية،  والقنوات  إللكترونية 

جعل المعلم لديه القدرة على التعامل مع تلك الوسائل وتوظيفها التخاذ القرارات المناسبة في 
كما يمكن تفسير هذه النتيجة في عدم     المواقف المختلفة، بغض النظر عن سنوات الخبرة. 

الوسائل و  واستخدام  التعليم  في  الحديثة  للتطورات  نظًرا  الخبرة  لسنوات  تبًعا  فروق  جود 
فإن  ولذلك  بينهم,  الفردية  الفروق  ومراعاة  المتعلمين  احتياجات  تراعي  التي  التكنولوجية 
المعلمين ذوي الخبرة الكبيرة )القدامى( والخبرة المتوسطة  ليسوا من خريجي كليات التربية 

ين الُجدد, حتى يتماشوا مع الطرق التعليمية الحديثة كان لزاًما عليهم أن يحصلوا  عن المعلم
على الدبلومات التربوية لكي يتساووا مع المعلمين الُجدد خريجي كليات التربية, لذلك أصبح 

 ال توجد فروق تبًعا لسنوات الخبرة لدى المعلمين.    
 ثالثاا: نتائج الفرض الثالث وتفسيره 

الفرض           أنه  الثالث   ينص  إحصائياا  على  داًلا  اختالفاا  النفسي  التمكين  "يختلف 
استخدم اختبار )ت( لدراسة      وللتحقق من هذا الفرض    ("أدبي/علمي )  التخصصباختالف  

الفروق بين متوسطات العينات المستقلة، إال دراسة الفروق بين متوسطات العينات تتطلب  
في العينات كبيًرا، لذلك تم تقليل عدد التابعين للتخصص   أال يكون الفرق بين عدد األفراد

في برنامج   Select Cases( وتم اختيارهم عشوائًيا باستخدام  86( إلى )172األدبي من)
SPSS( 10، ويعرض جدول .)( نتائج تحليل اختبار)ت 
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 المعلمين  لدى
 ( 10جدول ) 

 ( 164المعلمين )ن=   قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفروق تبعًا للتخصص في التمكين النفسي لدى

                 
     ( جدول  من  لدرجات  10يتضح  الحسابي  المتوسط  قيمة  أن  العلمي (    التخصص 

(107,35( معياري  بانحراف  لدرجات  7,969(  الحسابي  المتوسط  قيمة  وبلغت   ,)
األدبي )108,55)  التخصص  معياري  بانحراف  "ت"  10,537(  قيمة  وبلغت   ,)

, وهذا يعني أنه ال توجد فروق ( 0,05ر دالة عند مستوى داللة )ي قيمة غي(, وه0,827)
ذات داللة إحصائية في التمكين النفسي تبًعا للتخصص)علمي/ أدبي(, مما يؤدي ذلك عدم  

 تحقق الفرض الثالث. ولم يجد الباحث _ في حد علمه_ دراسة تناولت هذه الفرضية. 
المسئولين التربويين بوضع برامج التطوير   ويمكن تفسير هذه النتيجة أنه بسبب اهتمام       

والتنمية المهنية الخاصة المعاصرة، وأيًضا االهتمام بالقيم االجتماعية والتركيز عليها أثناء 
 بهمعقد الدورات التدريبية، بحيث يتم التوضيح للمعلمين بأهم القيم االجتماعية الالزمة لطال

النظر عن   لديهم، بغض  وتنميتها  التشابه في وطرق غرسها  إلى  التخصص، ويرجع ذلك 
الثقافات االجتماعية والتعليمية بين المعلمين, وأيًضا إلى التشابه في استخدام طرق وأساليب  
لدى  بالتخصص  يتأثر  ال  ربما  إيجابيي  متغير  النفسي  التمكين  أن  حيث  حديثة,  تعليمية 

 المعلمين.  
 توصيات البحث 

   .لديهم  التمكين النفسيلتنمية مهارات ضرورة تفعيل برامج التدريب للمعلمين  .1
معلم .2 وظيفة  لشغل  المرشحين  تقييم  معايير  تعديل  مدير  ضرورة  أو  مشرف  بحيث    أو 

 لديهم.  التمكين النفسييعكس درجة توافر مهارات ر  معيا تشتمل على
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لما له من آثار إيجابية على الفرد    التمكين النفسيتوجيه الباحثين إلى االهتمام بدراسة   .3
 جتمع. والم

 :البحث  مقترحات
 بناًء على نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية: 

العملية   .1 لصالح  وإمكاناتهم  المعلمين  قدرات  توظيف  إلى  تهدف  إرشادية  برامج  تصميم 
 التعليمية. 

 ببعض المتغيرات لدى المعلمين.  واالحتراق النفسي  القدرة التنبؤية للتمكين النفسي .2
 سة أثر تفاعل التمكين النفسي والذكاء العاطفي في مهارات التدريس لدى المعلمين. درا  .3
 نمذجة العالقة بين التمكين النفسي والسلوك القيادي لدى المعلمين.  .4
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 المعلمين  لدى
 :قائمة المراجع

عرفان)  المنعم  عبد  النفسي 2021أسماء  بالتمكين  وعالقته  العمل  في  (.االندماج 
لدى الوظيفي  في    والرضا  الديموجرافية.  المعلمين  المتغيرات  بعض  ضوء 

 . 164  -112( ،10) 31، المجلة المصرية للدراسات النفسية
(. التمكين النفسي لدى  2016)  ونسرين صالح وصالحة عبدهللا  إيمان سليمان عامر

في   التربوي  بالمشرف  الثقة  في  وعالقته  األساسي  التعليم  معلمي 
عمان ماجستيرسلطنة  رسالة  جام .  التربية,  كلية  السلطان ,  عة 

 قابوس، عمان. 
( الحفناوي  صابر  كريم  النفسي 2017رسل  التمكين  في  العمل  حياة  جودة  تأثير   .)

 . 196 -171( ،53) 13 ، العراق،المجلة العراقية للعلوم اإلداريةللعاملين، 
(. التمكين النفسي والتوجه الحياتي لدى عينة من  2016زهير عبد الحميد النواجحة )

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ألساسية.  معلمي المرحلة ا
 . 315-283(، 15) 4، التربوية والنفسية

الحسن)  أبو  والمأمول.  2014سميرة  الواقع  بين  المعيلة  النفسي لألم  التمكين  مجلة  (. 
    .493 -481( 3)22,  القاهرة،  العلوم التربوية

زكريا) وآمال  سالم  ألمه2008سهير  التمكين  مستوى  عقلًيا  (.  المعاقيين  األطفال  ات 
النفسي ألبنائهن،   بالتكيف  الخاصةوعالقته  تأهيل ذوي اًلحتياجات  ،  مؤتمر 

 جامعة القاهرة. 
( البنية العاملية المميزة لطبيعة العالقة بين مكونات اإلبداع 2018عبلة محمد صغير)

اسات  المجلة المصرية للدر التمكين النفسي لدى المراهقين،   الوجداني ومكونات 
 . 369-325(،99)28، النفسية
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(. مستوى التمكين النفسي لدى أعضاء 2018فاطمة السيد حسن, عفاف سعيد فرج )
لديهم.  االبتكاري  والتفكير  الروحي  بالذكاء  وعالقته  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 

 .334  -308(, 116) 29, جامعة بنها, مجلة كلية التربية
الحسني) كاظم  ال2015كمال  التمكين  الريادي.  (.  السلوك  لتعزيز  ثروة    مجلةنفسي 

 . 188-5،171،  المثنى للعلوم اإلدارية واًلقتصادية
الشريدة علي  اللطيف)و  ماجد  عبد  وعالقته  2018محمدسيد  النفسي  التمكين   .)

مجلة كلية  بمهارات التدريس اإلبداعي لدى المعلمين. محافظة وادي الدواسر،  
 . 333  -295(، 4) 34، أسيوط، التربية

(.التمكين النفسي للمعلمين والمعلمات بمؤسسات 2018محمد أبو النور وهناء عواد )
، مجلة دراسات الطفولةالتعليم ماقبل الجامعي بقطاعيه الحكومي والخاص.  

 . 138-127(، 78) 21جامعة عين شمس، 
خليفة السيد  )و   مي  الكريم  عبد  محمود  لإلدارة 2015لبنى  النسبي  اإلسهام   .)

للمعلمين,    اإلستراتيجية  الوجداني  النفسي وااللتزام  التمكين  البشرية في  للموارد 
واجتماعيةبحث,   تربوية  دراسات  حلوان,  مجلة  جامعة  التربية,  كلية   ,

21 (3،)411-484 . 
رسالة ماجستير  (. إدراك التمكين وعالقته بالرضا الوظيفي,  2011ندى بنت مطلب ) 
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